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تقـ ديـــــــــــم

يف  به  لال�ستعانة  الّدليل  هذا  الأ�ساتذة  زمالئنا  اأيدي  بني  ن�سع  اأن  ي�رّسنا 
نة الّرابعة من الّتعليم البتدائي،اآملني اأن  ا�ستخدام كتاب الّتبية الإ�سالمّية لل�سّ
يجدوا فيه ما يعينهم وير�سدهم اإىل اأداء ر�سالتهم التبوّية على اأح�سن وجه واأجنح 
بل وحتقيق الغايات املن�سودة من املاّدة من خالل ما جاء به القانون التوجيهي  ال�سّ
للّتبية وجت�سيدها يف اأعمالهم واإجنازاتهم. و يف ممار�ساتهم اليومّية من خالل تنفيذ 
لتج�سيد  اأجله  من  و�سع  الذي  الّنحو  على  الأ�سا�سّية  واأهدافه  الكتاب  حمتويات 

مت�سّمنات املناهج، وتفعيل ال�ستاتيجّيات املن�سو�ص عليها يف الوثيقة املرافقة.
والّتح�سني  التجديد  معامل  جمموعة  الّدليل  ت�سّمن  فقد  الإطار  هذا  ويف 
املناهج  م�سامني  خالل  من  التن�سيط  اأ�ساليب  على  اأدخلت  التي  البيداغوجي 
حتقيق  على  امل�ساعدة  والو�سائل  بل  وال�سّ املرجعّيات  ح  ويو�سّ كتابتها،  املعادة 
املمار�سات البيداغوجّية الفّعالة، وي�رسح اخليارات املعتمدة يف �سياغة الو�سعّيات 
ريورات التعليمّية وتقوميها بدءا من الو�سعّية امل�سكلة  واأن�سطة التعّلم وتنظيم ال�سّ
النطالقّية )الأّم(، فو�سعّيات اإر�ساء املوارد مبختلف مرّكباتها )املعارف، التوظيف 
ة اإىل حمطات الّتدريب على الإدماج، واأخريا حّل  والقيم(، وتقوميها بعد كل ح�سّ

الو�سعّية النطالقّية.
املدر�سي  الكتاب  حمتويات  لتنفيذ  مي�رّسا  الّدليل  ت�سّمنه  ما  يكون  اأن  نرجو 
وحمّقّقا الأداء املاأمول لغايات املاّدة وتو�سيات املنهاج يف ظّل معاجلة الختاللت 

ابقة وتن�سيب املناهج امُلعادة كتابتها. واهلل املوفق  ال�سّ
جلنة التاأليف

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم
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1 - وظيفة الـ دليل واأهـ دافه.

يشّكل هذا الّدليل وثيقة عمل يسترشد بها املعلم في أداء وظيفته التربوّية مع 
املتعلمني، فهو يرافق الكتاب املدرسي للّتربية اإلسالمّية للسّنة الّرابعة من الّتعليم 
االبتدائي ليكون سندا موّجها لنشاطه في تقدمي املاّدة الّتعّلمية بالفَعالية القائمة 
على نشاط املتعّلم في بناء الكفاءات املتوّخاة في املنهاج ومن أهّم أهدافه ما يلي:
1 -  تيسير أداء املعلم في نشاطه التربوّي، وترشيد كيفّية استعمال الكتاب في 

إطار توجيهات املنهاج والوثيقة املرافقة له.
التعليمّية/  العملّية  في  كوسيلة  ووظيفته  الكتاب  معطيات  -  توضيح   2

التعّلمية من خالل صياغة وضعياته، وعرض موارده وأنشطته.
3 -  تقدمي مناذج ملقاطع تعّلمية لالقتداء في إعداد وإجناز حصص تعّلمية وفقا 

لتعّلمات الكتاب.
مختلف  وعرض  إدراج  في  املعتمدة  لالختيارات  املرجعّية  األسس  -  شرح   4

املوارد املعرفّية واملنهجّية على الكتاب وأنشطته وتقوميها.
أنشطته  وتناول  الكتاب،  وضعّيات  مع  الّتعامل  على  األستاذ  -  مساعدة   5
بطريقة فّعالة مع املتعّلمني باستعمال سندات مساعدة على تيسير التعّلم 

ومثيرة لالهتمام صور، نصوص تطبيقات.......

2 - ملمح دخول املتعّلم يف بـ داية ال�ّسنة الّرابعة من الّتعليم االبتـ دائي.

مراعاة لقدرات املتعّلم ومكتسباته القبلّية في مختلف اجلوانب،كانت من بني 
الّنواحي  خاّصة:  الكتاب  في  التعّلم  ماّدة  تناول  في  املعتمدة  املرجعّية  العوامل 
املعرفة  حيث  من  سواء  واملنهجّية،  الّسلوكّية  الوجدانّية،  املعرفّية،  الفكرّية، 
بأنواعها أو من حيث الوضعّيات والّصياغة والّصيغ املستعملة والّنشاطات الكفيلة 
بتحقيق اجلودة التعليمية املنشودة للمتعّلم من حيث استيعاب املفاهيم والتحّلي 
بالقيم املدرجة، وكيفّيات ممارستها في واقع احلياة العملّية ضمن مواقف إشكالّية 

محّددة، ومّما يتمّيز به املتعّلم في بداية الّسنة الّرابعة عموما ما يلي:
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1 -  توّسع دائرة مكتسباته الّلغوّية، وقدرته على توظيفها في وضعّيات اكتساب 
املدرسي،من ذلك:االسترسال،القراءة  الكتاب  جديدة ضمن مقترحات 
وفهم املقروء تلقائّيا في كثير من الوضعّيات، والقدرة على الّتعبير بطالقة 
عند مواقف الّتعبير املناسبة، خاّصة إذا ما دّعم بالتنشيط املناسب )حوار 
أفقي عمودي، صور، قصص...الخ( وامتالكه إلى جانب ذلك القدرة 
على الكتابة بتحّكم أكبر في مختلف الّضوابط واملهارات املتعّلقة برسم 

احلروف ونسخ اجلمل، وتركيب العبارات وأحيانا تكوين فقرات.
2 -  تطّور قدراته من حيث مهارات املالحظة والّتحليل والّتركيب، ومن حيث 

استخدام احلواس في وضعّيات االستكشاف.
3 -  تطّور قدراته الّذهنية في اإلدراك والفهم واالستيعاب واالسترجاع.

4 -  حتّسن أدائه املعرفّي والّسلوكّي في اجلوانب التعّبدّية واألخالقّية واالندماج 
االجتماعي.

5 -  توّسع معارفه املتعّلقة بآلَيات الّترتيب واجلدولة، وأدوات التعّلم في إجناز 
الّرسوم واخلطوط

والبيئّية )كالّطهارة، والوضوء،  الصحّية  املعرفة  -  امتالك قدر مناسب من   6
وعناية اإلسالم بغرس األشجار.

3 - ملمح تخّرج املتعّلم يف نهاية ال�ّسنة الّرابعة من التعليم االبتـ دائي.

وفقا ملنهاج الّتربية اإلسالمّية للّسنة الّرابعة من الّتعليم االبتدائي املعاد كتابته، 
فإّنه من املأمول واملتوّقع أن يتحّقق ملمح التخّرج اآلتي ملتعّلم الّسنة الّرابعة ابتدائي:
تبرز بشكل  للوطن مبمارسات سلوكّية  املتعّلم تعّلقه باإلسالم، وحّبه  يبدي 
مناسب حتّكمه فيما اكتسبه من معارف وقيم وسلوكات دينية ووطنية واجتماعّية 
وبيئّية، وقدرته على توظيفها في مواقف التعبير عن االنتماء والطاعة واملبادرات  
اخليرّية ومعاجلة الظواهر الّسلبية في احمليط اعتمادا على النصوص الشرعية تالوة 

وتطبيقا واستدالال ومبادئ العقيدة اإلسالمية.
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  من حيث القيم واملواقف
بحّب  املتعّلقة  والوطنّية  اإلسالمّية  بالقيم  الّتمّسك  اجلزائرّية:  أ.   الهوّية 

الوطن، والّدفاع عن مصاحله.
به  واالعتزاز  اإلسالمّي،  اجلزائرّي  الّتراث  قيمة  تقدير  الوطنّي:  ب. الّضمير 
في  اجلمال  بقيمة  الوعي  املنكر،  عن  والّنهي  باملعروف  األمر  وحمايته، 

اإلسالم والوطن. 
اإلسالمّية  األخالقّية  القيم  ومتّثل  الّشعائر،  أداء  على  احملافظة  ج.  املواطنة: 
احلياة  إطار  تطوير  في  واملساهمة  واآلخرين،  الّذات  واحترام  احمليط،  في 

املشتركة. 
والعدل  الّبر،  على  والّتعاون  احلسنة،  الّصحبة  العالم:  على  د.   الّتفتح 

واإلحسان، ونبذ العنف والتمييز والغّش.

  من حيث الكفاءات العرضية
أ.   ذات الّطابع الفكري: استخدام مصطلحات، ومفاهيم املاّدة في وضعّيات 

الّتواصل السيما ما يتعّلق باملنطق واإلقناع.
ب.  ذات طابع منهجي: تنظيم العمل وتخطيطه، واحترام األحكام والّضوابط 

الّشرعية في املعامالت واحترام الوقت.
ج.   ذات طابع تواصلي: حسن الّتبليغ واالستدالل املوضوعي في وضعّيات 

االتصال، واخلطاب الّديني واإلقناع )استعمال املوعظة احلسنة(.
د.   ذات طابع شخصي واجتماعي: 

-  تنظيم العالقات الّشخصيةوفق تعاليم اإلسالم.
-  املثابرة على أداء العبادات.

-  إبراز احلّس الّديني والوطنّي في املعامالت.
-  املساهمة في حل املشكالت االجتماعّية والبيئّية وحتّمل املسؤولية إزاء احمليط. 
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4 - م�ساهمة املادة يف التحّكم يف املواد االأخرى وطبيعة املـوارد املجنـ دة.

تستمّد التربية اإلسالمية موارد ها ومعارفها املدرجة في املنهاج من روح اإلسالم 
ومصادره املتمّثلة في القرآن الكرمي والسنّة النبوّية الشريفة، مبا يحّقق تربية شاملة، 
العصر،كماتبني  على  وتفّتحا  واآلخرة،  الدنيا  وبني  واجلسد،  الروح  بني  توازنا 

التربية اإلسالمية وضعياتها التعّلمية للمعارف بشكل تكاملي بني عدة مواد: 
-  الّلغة العربية: إثراء للرصيد اللغوي للمتعلم من خالل النصوص الشرعية، 

واملصطلـحات واملفاهيم. 
العلمية  والتربية  كالرياضيات  مواد  لعّدة  خّزان  فهي  العبادات:  -  أما 
والتكنولوجية من خالل مواقيت الصالة والصوم واحلّج والزكاة، والشهور 
القمرية، واجتاه القبلة، وشكل الكعبة، والعناية بالصحة من خالل طهارة 

البدن، الّثوب، والعالقات في الوسط البيئي باحملافظة على البيئة.
-  وفي مجال التاريخ: جند قصص األنبياء، ومحّطات من حياة الرسول صلى 

اهلل عليه وسّلم، والّصحابة رضوان اهلل عليهم.
-  كما أّن أماكن العبادة، ومواقع البقاع واألماكن املقّدسة، ومسلك هجرة 

الرسول صلى اهلل عليه وسّلم، فيه خدمة للجغرافيا.
واألسرية،  االجتماعية  العالقات  في  ضالّتها  فتجد  املدنية:  التربية  -  وأّما 

وحترمي الغش، التضامن والتعاون، والتسامح.
-  وجتد التربية الفّنية مجالها من خالل تالوة القرآن الكرمي، واملدائح الدينية، 

وفّن العمارة اإلسالمية.

5 - وظيفة الكتاب كو�سيلة تعليم وتعّلم.

يشكل كتاب الّتربية اإلسالمّية للّسنة الّرابعة من التعليم االبتدائي، على ضوء 
املناهج املُعادة كتابتها، إحدى الوسائل األساسّية املساعدة بصورة مباشرة لكّل من 
املعلم واملتعّلم، على بناء الكفاءات احملّددة في املنهاج إلى جانب املنهاج والوثيقة 

املرافقة له.
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-  فبالّنسبة للمتعّلم يعتبر الكتاب ركيزة أساسّية في عملّية الّتعّلم ومرجعا 
معرفّيا هاّما له، يكسبه -إلى جانب املعرفة بأنواعها- اخلبرات واملهارات 
واألدوات املنهجّية التي متكنه من بناء كفاءاته في مختلف ميادين املاّدة 
مبفرده، أو مبعّيةاملعلمأو األولياء،في القسم أوخارجه، من خالل ما يوّفره 
له من فضاءات تتيح له فرص الّتعليم املناسبة باملمارسة والّنشاط الّذاتي، 
إذ يحتوى على أنواع من النصوص واملوّضحات والوثائق والّصور والّرسوم 
التي تكسبه املعرفة بيسر وسهولة، خاصة إذا أحسن استغاللها على أساس 

الّتعّلم املفيد.
هاّما لالستعمال  تعليمّيا  الكتاب يشّكل سندا  فإّن  -  وبالّنسبة لألستاذ؛ 
التعّلمية انطالقا  املناسب حسب احلاجة في تخطيط وصياغة الوضعّيات 
من توجيهات املنهاج والوثيقة املوافقة له، كما ميثل وثيقة مرجعية ومصدرا 
هاّما للماّدة الّتعليمّية ووسيلة من الوسائل الّتعليمّية املساعدة على توجيه 
عمله في القسم مع املتعّلمني في سياق حتقيق األهداف وإمناء مستويات 
الكفاءات املسّطرة في املنهاج، وجتسيد طموحات تكوين شخصّية املتعّلمني 
من اجلوانب الّروحّية والفكرّية واالجتماعّية، واألخالقّية، إذ يقدم الكتاب 
الّتعليم  نظريات  في  استجد  ما  وأحدث  يتماشى  تقدميا  الّتعليمّية  املاّدة 
وانسجاما  وصياغة  وعرضا  تنظيما  االجتماعّية،  البنائية  واملقاربة  والتعّلم 
االستعانة  ولألستاذ  واحمليط،  العصرّية  وواقعاحلياة  املتعّلم  خصوصّية  مع 
ضمن  ميادينها،  مختلف  في  املاّدة  موارد  تناول  في  املقترحة  بالّنماذج 

حصص الّتعليم اليومّية، وجتسيد املعطيات في واقعه العملي.

6 - االأ�س�س املرجعّية واالختيارات البيـ داغوجية للكتاب.

1  -  مصفوفة الكفاءات اخلتامّية للمنهاج في الّسنة الّرابعة

مت حتديد الكفاءات اخلتامّية املتفّرعة عن الكفاءة الّشاملة حسب املنهاج، في 
ضوء امليادين املشّكلة لنشاط املاّدة، وتتمّثل في:



9دليل استخدام كتاب التربية اإلسالمية

النبوّي  واحلديث  الكرمي  )القرآن  واستظهارها  الّنصوص  حفظ  أ.   ميدان 
الّشريف(: يحسن املتعّلم تناول ماحفظ من القران الكرمي واحلديث في 
االستدالل  وضعّيات  وفي  وكتابّيا،  شفوّيا  واالستظهار  القراءة  وضعّيات 

وتطبيق املثل األخالقّية واألحكام الّشرعية في احمليط.
ب.   ميدان مبادئ أولّية في العقيدة اإلسالمّية والعبادات:

-  يعّدد أركان اإلميان ويدرك فضل اهلل على البشر من خالل إرسال الّرسل 
شفوي  اجناز  شكل  في  بذلك  املرتبطة  املعرفة  ويوّظف  الكتب،  وإنزال 
أوكتابي أو في وضعّيات العبادة وتطبيق مبادئ اخللق السليم في احمليط.

-  يستظهر بإتقان املعارف املتعّلقة بعبادات الّصوم والّزكاة وصالة العيدين 
شفوّيا أو كتابّيا، وميارسها عمليا في وضعّيات األداء.

األخالقّية  القواعد  توظيف  املتعّلم  ُيحسن  الّسلوك:  تهذيب  ج.  ميدان 
يناسب  بشكل  ويتناولها  والبيئّي،  االجتماعّي  احمليط  في  املكتسبة 
السّيئة  الّسلوكات  بتجّنب  أو  التطبيقّية،  أو  االستظهارّية  الوضعّيّات 
واالنغالق على الّذات وتلويث احمليط، وإقامة عالقات حسن اجلوار واختيار 
الّتراث اإلسالمّي  األصدقاء وحتّمل املسؤولية وأداء األمانة، واحملافظة على 

اجلزائرّي.
محّطات  باختصار  يعرض  القرآني:  والقصص  النبوّية  الّسيرة  د.  ميدان 
ومواقف من حياة الّرسول صلى اهلل عليه وسلم في مّكة وبداية الّدعوة سردا 
اخلطاب  بن  وعمر  الصّديق  بكر  أبي  الصحابيني  مناقب  ويعدد  أوقصصا 
رضي اهلل عنهما ويحسن استغاللها في الوضعيات املناسبة. ويسرد بإيجاز 

قّصة النبّيني يونس وصالح عليهما الّسالم ويستخلص العبر منهما.

2  -  مصفوفة املوارد املعرفّية واملنهجّية للمنهاج والوثيقة املرافقة له.

متَّ إدراج جملة املوارد املعرفّية واملنهجّية احملّددة في املنهاج اخلاصة بالطور الثاني 
في الكتاب املدرسي على الّشكل الّتالي:
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املوارد املنهجيـة املوارد املعرفيـــة امليــاديــن

احلفظ باجلهد 
الذاتي، الترتيل، 

التكرار، 
الترتيب، 

االستظهار، 
االستشهاد.

القرآن الكرمي: الّسور: 
- الّتني، الّشرح، الّضحى، الّليل، الّشمس، العلق

احلديث الّشريف
- تبّسمك في وجه أخيك صدقة...

- مثل اجلليس الّصالح...
- طلب العلم فريضة على كّل مسلم.

القرآن الكرمي 
واحلديث 
الّشريف

- ترتيب 
األركان، االقتداء 

باألثر.
- الكيفية.

- التقّيد 
باألحكام.

- أركان اإلميان الّستة، وقواعد اإلسالم اخلمس )من 
حديث جبريل(.

- اإلميان بالكتب السماوّية والّرسل عليهم الّسالم.
- الّزكاة )مبادئ أّولّية(. 
- الّصيام )مبادئ أّولية(.

مبادئ أّولية
في العقيدة 
اإلسالمّية 
والعبادات

- التقّيد 
باألحكام.

- التصّرف 
بالّشكل املناسب 

في الوضعيات.

- اإلحسان إلى اجلار. 
- نبذ العنف والّتمييز.

- جتّنب الغّش
- اإلخالص

- العدل واإلحسان
- من صفات عباد الّرحمان.

تهذيب 
الّسلوك

- السرد 
الصحيح.
- ترتيب 
األحداث.

- البحث عن 
األثر.

- دعوة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص لقومه وموقف خديجة رضي 
اهلل عنها.

- موقف قريش من دعوة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
- إسالم أبي بكر الّصديق رضي اهلل عنه. 

- إسالم عمر بن اخلّطاب رضي اهلل عنه.
- يونس عليه السالم.

- صالح ليه السالم.

مبادئ أّولّية 
في الّسيرة 

النبوّية 
والقصص
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وتنمية  املنهاج  موارد  لتناول  الكتاب  في  املعتمد  الّتعّلمي  3  -  املخّطط 
الكفاءات املتوّخى حتقيقها.

متت هيكلة املخّطط في إطار ثالثة مقاطع تعّلمية،يضّم كّل منها موارد من 
امليادين املختلفة للماّدة، مبراعاة جوانب الّتكامل واالنسجام فيما بينها،واحلجم 

الّزمني للماّدةخالل الفصول الّثالثة للّسنة، وهي على الّنحو اآلتي:
1 -  أن يعرف املتعّلم كيف يجّندموارده، واختبار حتّقق منوكفاءته.

2 -  أن يحّل املشكلة مبفرده بتجنيد مرّكبات الكفاءة الثالث مندمجة )موارد 
معرفّية ومنهجّية متنّوعة، قيمّية(، توسيعا وإثراء.

احلياة  في  الواقعّية  الوضعّية  من  قريبة  جديد  مشكلة  وضعّية  يعالج  -  أن   3
اليومّية أو املدرسّية )نشاط الصفّي(.

تعّلماته  نواجت  إدماج  فرص  للمتعّلم  تتيح  الّتقوميّية  الوضعّيات  فإن  عموما 
وتسمح له بتقييم مكتسباته ومستوى كفاءته من خالل اإلجناز.

7 - املقاربة البنائّية االجتماعّية للّتعّلـــم.

القواعد  من  جملة  توظيف  مّت  للمتعّلم  مناسبا  تعلمّيا  فضاء  الكتاب  جلعل 
واآلليات البيداغوجّية اخلاّصة ملبادئ الّتعّلم باملقاربة البنائّية ويتمثل ذلك في:

املنهاج  في  احملّددة  الكفاءات  بناء  أساس  على  الكتاب  تعّلمات  1   -  هيكلة 
تدريجّيا شكال ومضمونا بتسلسل مراحل وخطوات بناء الّتعّلم.

خصوصّية  مع  تنسجم  بيداغوجّية  ألنشطة  ومناذج  وضعّيات  2   -  اقتراح 
في  للماّدة  املكّونة  امليادين  من  ميدان  كّل  في  معارفها  وطبيعة  املاّدة، 
هذا املستوى. وخصائص املتعّلم في جوانبها النفسّية والفكرّية واملعرفّية 

)نصوص، صور، أنشطة تقوميّية، وغيرها(. 
واملعاجلة  الّتعّلمات  بناء  سياق  في  والّتقومي  لإلدماج  وضعّيات  3   -  إدراج 
الّدورية، وذلك وفقا ملقاطع الّتعّلم والّتدرج املنتهج في املخطط الّتعّلمّي، 
توظيف  في  الّتحّكم  أو  تعّلماته  اكتساب  في  املتعّلم  لنشاط  تدعيما 
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معارفه وإبراز مستوى كفاءته بأوفر حظوظ الّنجاح واالستعداد للّتعّلمات 
الاّلحقة أو املمارسة في واقع احلياة املعيش، حيث ميتد ذلك إلى الّنشاط 
الاّلصّفّي بإضافة فرص جديدة الستثمار مكتسباته في وضعّيات إشكالّية 

مطروحة في احلياة الواقعّية ضمانا لألداءات ذات الّداللة عنده.
4   -  إدماج معطيات احللول اجلديدة ضمن مكتسباته الّسابقة تطويرا لكفاءته 

وتعميقا ملعارفه واالعتماد عليها في الّتعّلمات الاّلحقة.
5   -  مّت اختيار املعايير واملؤّشرات املرافقة لسيرورة الّتعّلم ووضعّيات الّتقومي في 

الكتاب على أساس املمّيزات اآلتية:
واملقتضيات  متاشًيا  واملؤّشرات  للمعايير  األدنى  احلّد  على  أ.   االقتصار 

البيداغوجّية املندرجة في سياق بناء الّتعّلمات وتنمَية الكفاءات.
ب.  استقاللّية املعايير واملؤّشرات عن بعضها البعض، مسايرة لتمايز ميادين 
املاّدة، حيث مؤّشرات الّتقومي في حفظ الّنصوص الّشرعية مثال تختلف 

عن مؤّشرات الّتقومي في تهذيب الّسلوك.
ج.   تقاطع معايير ومؤّشرات تقومي املاّدة أحيانا مع معايير ومؤّشرات تقومي 

مواد أخرى كالّتربّية املدنّية والّلغة العربّية.
د.   استعمال نفس املعايير واملؤّشرات في جميع وضعّيات الّتقومي داخل املاّدة 
في ضوء مرّكبات كّل كفاءة ختامّية ومتاشّيا مع شبكة الّتقومي املقترحة 
في الوثيقة املرافقة للمنهاج وذلك إلبراز مدى حتّكم املتعّلم في املوارد 

املكتسبة وتوظيفها حسب املجاالت والوضعّيات.
الّنشاط  بانسجام في كّل ميدان من ميادين  املعايير واملؤّشرات  هـ.   صياغة 

للماّدة.
واملنهجّية  املعرفّية  وموارده  ومكتسباته  املتعّلم  منتوج  مالءمة  و.   مراعاة 
باستعمال  املوارد  لهذه  جتنيده  خالل  من  ختامّية  كفاءة  بكّل  املتعّلقة 

األدوات واملصطلحات اخلاّصة باملاّدة.
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ز.   خصائص الوضعّيات الّتقوميّية املقترحة في الكتاب.
تتميز وضعّيات الّتقومي املقترحة في الكتاب مبا يلي:

-  توظيف املعارف واملوارد بأنواعها وإبراز جوانب الّتحّكم فيها.
-  توظيف املعارف والّسلوكات املكتسبة حسب كّل ميدان )نصوص 

شرعّية، عقيدة، عبادات، سلوك، ....(.

-  الّتعبير على نفس املستوى من كّل كفاءة.
-   تتعّلق كّل وضعّية بكفاءة امليدان املستهدف.

ح.   أهداف الوضعّيات الّتقوميّية املستخدمة.
-  أن يعرف املتعّلم كيف يدمج مكتسباته واختبار مدى حتّقق كفاءته.
-  أن يحّل املشكلة مبفرده بتوظيف مكتسباته مندمجة )موارد معرفّية 

ومنهجّية متنوعة، توسيع وإثراء(.
 -  أن يعالج وضعّية مشكلة قريبة من الوضعّية الواقعّية في احلياة اليومّية 

أو املهنّية )نشاط ال صفي(.
تعّلماته  نواجت  إدماج  فرص  للمتعّلم  تتيح  الّتقوميّية  الوضعّيات  فإن  عموما 

وتسمح له بتقييم مكتسباته ومستوى كفاءاته من خالل اإلجناز.

8 - �سياغة موارد املنهاج على الكتاب من خالل.

1  -  ارتباط املوارد املختلفة ببناء الكفاءات اخلتامّية.

الّتعّلم  ونشاطات  العرض  وضعّيات  حيث  من  الكتاب  موارد  صياغة  ترتبط 
املقترحة ارتباطا مباشرا ببناء الكفاءات اخلتامّية احملّددة في املناهج حسب ميادين 
الّنشاط للماّدة كل منها حسب خصوصّية وطبيعة املعرفة املستهدفة فيه فكرّية، 
أخالقّية، اجتماعّية أو عقدّية أوغيرها مع مراعاة جوانب الّتكامل واالنسجام فيما 
بينها وفي سياق ذلك ميكن من خالل ماّدة الكتاب، تقدمي وعرض األمثلة اآلتية:
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مالحظاتموارد الّتعّلمالكفاءة اخلتامّيةامليداناملقطع

املقطع 
األّول:
العلم 

وحسن 
اخللق

القرآن الكرمي 
واحلديث 

الّشريف

يحسن املتعّلم تناول 
ماحفظ من القران الكرمي 

واحلديث في وضعّيات 
القراءة واالستظهار شفوّيا 

وكتابّيا، وفي وضعّيات 
االستدالل وتطبيق املثل 

األخالقّية واألحكام 
الّشرعية في احمليط.

- سورة العلق 
- سورة الّتني

- طلب العلم

موارد أّولية في تنمية الكفاءة اخلتامّية تدريجّيا في ضوء مخّطط تعّلمي طويل املدى
املقطع 
األّول:
العلم 

وحسن 
اخللق

مبادئ أولّية 
في العبادات 

والعقيدة 
اإلسالمّية

- يعّدد أركان اإلميان 
ويدرك فضل اهلل على 

البشر من خالل إرسال 
الّرسل وإنزال الكتب، 

ويوّظف املعرفة املرتبطة 
بذلك في شكل اجناز 
شفوي أوكتابي أو في 

وضعّيات العبادة وتطبيق 
مبادئ اخللق السليم في 

احمليط.
-  يستظهر بإتقان 

املعارف املتعّلقة بعبادات 
الّصوم والّزكاة وصالة 

العيدين شفوّيا أو 
كتابّيا، وميارسها عمليا 

في وضعّيات األداء. 

- اإلميان 
بالكتب 
الّسماوية

- اإلخالص
- الّزكاة
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املقطع 
األّول:
العلم 

وحسن 
اخللق

تهذيب 
الّسلوك

ُيحسن املتعّلم توظيف 
القواعد األخالقّية 

املكتسبة في احمليط 
االجتماعّي والبيئّي، 

ويتناولها بشكل يناسب 
الوضعّيّات االستظهارّية 

أو التطبيقّية، أو بتجّنب 
الّسلوكات السّيئة 

واالنغالق على الّذات 
وتلويث احمليط، وإقامة 
عالقات حسن اجلوار 

واختيار األصدقاء وحتّمل 
املسؤولية وأداء األمانة، 

واحملافظة على الّتراث 
اإلسالمّي اجلزائرّي.

- اإلحسان
- اإلحسان 

إلى اجلار 
- من صفات 
عباد الّرحمان

موارد أّولية في تنمية الكفاءة اخلتامّية تدريجّيا في ضوء مخّطط تعّلمي طويل املدى

املقطع 
األّول:
العلم 

وحسن 
اخللق

الّسيرة 
الّنبوّية 

والقصص 
القرآني

يعرض باختصار محّطات 
ومواقف من حياة الّرسول 

صلى اهلل عليه وسلم 
في مّكة وبداية الّدعوة 
سردا أوقصصا ويعدد 

مناقب الصحابيني أبي 
بكر الصّديق وعمر 

بن اخلطاب رضي 
اهلل عنهما ويحسن 

استغاللها في الوضعيات 
املناسبة. ويسرد بإيجاز 

قّصة النبّيني يونس 
وصالح عليهما الّسالم 

ويستخلص العبر منهما.

- دعوة 
الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

لقومه وموقف 
خديجة رضي 

اهلل عنها،
- موقف 
قريش من 

دعوة النبّي 
ملسو هيلع هللا ىلص.
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2  -  الهيكلة الّتكاملّية للموارد

من  أكثر  في  املنهاج  موارد  بعض  بني  املوجودين  واالنسجام  للّتكامل  نظرا 
ميدان، من معارف وقيم وسلوكات، وبخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكرمي واحلديث 
الّشريف وارتباطهما بالعقيدة والعبادات وبعض الّسلوكات، وجتّنبا للفصل بينها 
أو تكرارها في عرض أنشطة الّتعّلم على الكتاب وحتقيق بناء الكفاءات املستهدفة. 
فقد متت هيكلة وعرض بعض الوضعّيات الّتعلمّية على أساس العالقة الّتكاملّية 
بني هذه املوارد بواسطة الّدمج، كأن تكون أية قرآنية أو حديًثا شريًفا منطلقا في 
تقدمي مفهوم عقدي أوصورة سلوكّية أو عبادة، أو تكون سندا لها أو تأكيدها، 
الّسالم. وغيرها  كأركان اإلميان وقواعد اإلسالم من خالل حديث جبريل عليه 
مما يحّقق الغاية الّتربوية من غرس القيم الّروحّية والّتعّبدّية واألخالقّية في نفوس 

املتعّلمني لتتحّول إلى ممارسات في حياتهم الواقعّية ومحيطهم العاّم.

9 - االإطار املنهجّي لعر�س وتقـ دمي املوارد واأن�سطةالّتعّلم على الكتاب.
جلعل مادة الّتعّلم على الكتاب في متناول املتعّلمني من حيث صياغة املضامني 
الكفاءات  بناء  سياق  في  اكتسابها  على  املساعدة  األنشطة  واقتراح  املعرفّية، 
املستهدفة في املنهاج تدريجيا، وضمن سيرورة تعليمية هادفة فقد مت استعمال 
مجموعة من الّصيغ وأنشطة الّتعليم بشكل تسلسلي اعتمادا على املقاربة الّنصّية 
مع مراعاة خصوصّية وطبيعة موارد الّتربية اإلسالمّية، ويتمّثل ذلك في الوضعّيات 

واألنشطة اآلتية:
  الوضعية املشكلة االنطالقية )األّم(: وهي الوضعّية االنطالقية التي تطرح 
في بداية كل مقطع تعّلمي من املفترض أن  الّتلميذ ال يستطيع اإلجابة عن 
ممّيزاتها كونها وضعية مدمجة  موارده ألّن من  ولو جّند جّل  مهّماتها  كّل 
وشمولّيتها املوارد التي تضّمنها هذا املقطع في إطار مدمج بحيث تشّكل 
عقبة أمام الّتلميذ على الّتعّلم وال يتسّنى له اإلجابة عنها إاّل بعد االكتساب 
والّتحّكم في املفاهيم الواردة في هذا املقطع إضافة إلى اكتسابه ملوارد منهجّية 
وإلى تطوير كفاءات عرضية ذات طابع فكرّي ومنهجّي استهدف هذا املقطع 

مستوى معّينا منها. 
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وتقدميها يكون مبرونة بحيث يفسح املجال للّنقاش العمودي واألفقي بغرض 
إشعار املتعّلم مبدى محدودّية ما ميلكه من معارف لإلجابة عنها وبجدوى اكتسابه 
لهذه املوارد وأهمية البحث وأّن ما ميّكنه من حّل هذه الوضعّية هو اكتساب موارد 
ما تضّمنته صفحات املقطع بعد عرضها عليهم وطرح تساؤالت مختلفة عنها، 
إدماجّية ميكن  الواحد. وهي تعتبر أيضا وضعّية  املقطع  ويكون حّلها في نهاية 
االستئناس بها في بناء وضعيات تقوميّية مماثلة ويكون حّلها بعد استنفاد دروس 
املقطع خالل الفصول الّدراسّية الثالثة. وسيتم تقدمي مناذج لهذه الوضعيات في 
ملحق في آخر الّدليل ولألستاذ الّتصّرف في بناء وضعّيات مماثلة– تنفيذا ملبدأ 
بالّزمن  اإلخالل  دون  تقدميها  زمن  حتديد  وفي   - املسؤولة  البيداغوجّية  احلرّية 

الّرسمي للحّصة الواحدة – حيث ال تتجاوز 15 دقيقة -.
اخلاّصة  الّتعّلمات  تنطلق  املتعّلمني،  لنشاط  وحتفيزا  الّتعلم  ملوضوع  ومتهيدا 

باحلّصة الواحدة غالبا بوضعّيات إشكالّية تأتي بعدها الّنشاطات اآلتية:
  تقدمي سند كمدخل إشكالي: تتنوع صياغته، وهدف الّنشاط املتعّلق به 
حسب طبيعة املوارد اخلاّصة بكّل ميدان من ميادين نشاط املاّدة، من قرآن 
وحديث وعقيدة وعبادات وأخالق وسيرة وقصص، وهو غالبا ما يستهدف 
الّتعّلم، في سياق بناء الكفاءات اخلتامّية  املعارف واملفاهيم املرتبطة بأنواع 
احملّددة في املنهاج، حيث يأتي بشكل يجد فيه املتعّلم من خالل قراءته، 
املطروحة  واإلشكالّيات  التعّلمية،  وانشغاالته  لتساؤالته  املالئمة  األجوبة 
غالبا في بداية كل وضعّية تعّلميه، بغرض دفع املتعّلم إلى الّتفكير والبحث 
عن احللول من خالل املضامني املعرفّية املتاحة في الّنص والتي تساعده على 
واالكتساب  الّتحصيل  وعمليات  املوالية  األنشطة  في  بفعالّية  االندماج 

واملمارسة في الوضعّيات الّتعليمّية واإلدماجّية والّتقوميّية الاّلحقة.
  أتعّرف على معاني املفردات: يقّدم هذا النشاط للمتعّلم صورا وعبارات 
تتعلق  ما  غالبا  وهي  واملفردات،  واملصطلحات  املفاهيم  لبعض  توضيحّية 
باملعارف احملورّية )املفتاحية( اخلاّصة بكّل موضوع، وتشّكل مفاتيح لفهم 

املعني العام اخلاص بالّنص املقروء.
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  أنشطة الّتعّلم: هذه األنشطة بنوعّية صياغتها وتقدميها في أشكال وعبارات 
ذاتّيا  تعّلمّيا  مجاال  تشكل  الّتي  التحفيزّية  واالستفسارات  األسئلة،  من 
مناسبا، تدفع املتعّلم إلى بذل مجهود ذاتي تفكيرا وممارسة، الكتساب املوارد 
اجلديدة من معارف وقيم وسلوكات وكفاءات عرضّية وغيرها، وتوظيفها 
الحقا إّما ألغراض تعّلمية جديدة، أو ممارستها في وضعّيات أخرى، تعزيزا 

للمكتسبات الّسابقة، ومتديًدا ملجال استعمالها في محيطه العملّي.
للعناصر  املناسبة  املعرفّية  الّصياغة  للمّتعلم  الّنشاط  هذا  يقدم     تعّلمت: 
وآيات  وسلوكات  وقيم  معارف  من  باملوضوع،  اخلاّصة  اجلديدة  الّتعّلمية 
وغيرها تكون محّل الّتركيز واالستيعاب املطلوب، ولتشّكل موردا جديدا، 
يتمّكن املتعّلم من استظهاره بسهولة عند احلاجة،كما تشكل لبنة جيدة 

في سياق بناء الكفاءة اخلتامّية للميدان.
  أحفظ: هذا الّنشاط يأتي في وضعّيات خاّصة غير مرتبطة مبيدان معنّي، وهو 

غالبا ما يرتبط بحفظ آية أو حديث أو سورة، والعمل مبقتضاها.
  أقتدي وأمارس: يأتي هذا الّنشاط في سياق املواضيع اخلاّصة بالّسيرة الّنبوية 
والقصص، فيقدم للمتعّلم صورا حّية ومعّبرة عن جوانب من مكارم األخالق 
والقدوة احلسنة، في أشكال من مواقف وعبر من حياة الّرسول صلى اهلل عليه 
والّصحابة )رضوان  والّسالم،  الّصالة  والّرسول عليه  األنبياء،  وسلم،وحياة 

اهلل عليهم( من أجل االقتداء بهم واملمارسة في املواقف احلياتّية املختلفة.
   أحتقق من تعّلماتي: هو الفضاء العملي الذي يتيح الفرصة املناسبة للمتعّلم 
إلبراز فّعاليته وقدراته وحتّكمه في توظيف مكتسباته اجلديدة، من معارف، 
إجنازات  بواسطة  وغيرها،  وأفكار  وأحاديث  وسور  آيات  سلوكات،  قيم، 
وممارسات مقترحة عليه بصيغ ووضعّيات متنّوعة يتسنى له ولألستاذ قياس 
القرارات واقتراح بدائل  املناسب، واّتخاذ  مستوى كفاءته، وإصدار احلكم 

للمعاجلة. وذلك في أعقاب احلّصص الّتعّلمية.
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إلبراز  الفرصة  للمتعّلم  يتيح  الذي  العملي  الفضاء  هو  تعّلماتي:  أدمج    
املختلفة من معارف،  إدماج مكتسباته  فّعاليته وقدراته ومدى حتّكمه في 
قيم، سلوكات، آيات، سور، أحاديث وغيرها من خالل إجنازه لوضعّيات 
متنّوعة يتسنى له من خاللها قياس مستوى كفاءته، ولألستاذ إصدار احلكم 
املناسب، واّتخاذ القرارات واقتراح بدائل للمعاجلة. ويكون ذلك في نهاية 
كل مقطع تعّلمي دون إغفال اإلجابة على مهّمات الوضعّية االنطالقّية األّم.

10 - ا�ستعمال الكتاب يف ح�س�س التعّلم اخلا�ّسة باملاّدة )توجيهات عملية(
يتضّمن الكتاب نصوصا وصورا وأنشطة متنّوعة يجد فيها املعلم واملتعّلم فضاء 
معارفها،  تنوع  على  املاّدة  ميادين  من  ميدان  كل  في  مناسبا  وبيداغوجّيا  علمّيا 
بناء  بفعالّية في  اجلّيد للحصص، ويسهم  األداء  القسم يساعد على  فاستغالله في 
التعّلم املناسب لكل متعّلم وتفاعله االيجابي مع املاّدة في كل  الكفاءات، وحتقيق 
ميدان، ويوفر له القالب العلمي الّصحيح، ويدمجه في وضعّيات الّتعّلم بفعالّية حتت 

إشراف األستاذ وتوجيهه، ولتحقيق ذلك على املعلم االسترشاد والعمل مبا يلي:
1   -  مراعاة شكل ومضمون تقدمي املوارد واألنشطة في الكتاب من حيث احملتوى 
املعرفي للماّدة وتنظيمها، وكذا منط الوضعّيات وأنواع األساليب التربوّية 
والبيداغوجّية التي روعي فيها اجلانب املعرفّي الوجدانّي والسلوكّي، من 
الّتعبير،  املالحظة،  القراءة،  متنّوعة تضّمنت:  أنشطة ووضعّيات  خالل 

والكتابة خالل كل حّصة.

2   -  األخذ بعني االعتبار طبيعة املوارد في كل ميدان، وخصوصّية كل مورد 
معرفي، قيمي أوسلوكي، من حيث القالب املعرفي والبيداغوجي.

3   -  مضامني الكتاب على اختالفها وتنّوعها، تشّكل مرجعا للّتعّلم واكتساب 
املعارف والقيم والّسلوكات املنسجمة مع بناء الكفاءات املأمول حتقيقها، 

والّتحّكم في توظيفها حسب الوضعّيات.
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املناسبة لسياق  الكتاب وفقا لعدد احلصص  تناول كل موضوع في  4   -  يتم 
مّت تناول أنشطة كل موضوع وفق سيرورة  بالّتدرج، حيث  الكفاءة  بناء 
تعليمّية ميكن أن تتطلب أكثر من حّصة، وفي كل حّصة يتم الّتعّرض 
املعارف واملفاهيم  الّتعّلم وتسلسل  ألنشطة معّينة، تبعا النتظام عناصر 

ومؤشرات الّتحّكم من خالل وضعّيات ونقاشات واستنتاجات.
احلّصة  حّصتني:  في  الكتاب  من  موضوع  كل  تقدمي  الغالب  في  5   -  ميكن 
الّثانية  واحلّصة  التعلم(  إجناز )أنشطة  الّتعّلمات من خالل  لبناء  األولى 
للّتطبيقات )أحتقق من تعلماتي( مع مراعاة احلجم الّزمني املقترح لكل 
املوارد حسب املواضيع كما ميكن له الّتصّرف بحرّية بيداغوجّية مسؤولة 
بالّنظر لألسبوع البيداغوجي وليس األسبوع الفلكي بناء على توجيهات 

املنهاج املعاد كتابته.
املقاطع  وإجناز  بإعداد  يتعلق  فيما  للمنهاج  املرافقة  بالوثيقة  6   -  االسترشاد 
وجتسيدها  املنهاج  توصيات  وتوضيح  اخلتامّية  الكفاءات  لبناء  التعّلمية 

في امليدان.

11 - تـ دعيم ن�ساطات الكتاب با�ستعمال الو�سائل املختلفة.
تدعيم  في  كبرى  خاّصة-أهمّية  منها  املختلفة-العصرّية  الّتعليمّية  للوسائل 
أنشطة الّتعّلم املقترحة في الكتاب، وتيسير أداء كل من املعلم واملتعّلم وباألخص 
إذا توّفرت عوامل الّتحّكم في استخدامها من كال الّطرفني )املعلم واملتعلم( ومن 

الوسائل التي ميكن اقتراحها في هذا الّسياق ما يلي:
1   -  الّسبورة

2   -  صور ألماكن مختلفة: املساجد، الكعبة املشّرفة...، صور موّضحةألداء 
بعض العبادات كالوضوء والّصالة، صور للّطبيعة...

أقراص  فيديو،  أشرطة  سمعّية،  أشرطة  البصرّية:  الّسمعّية  3   -  األجهزة 
مضغوطة مسجالت، هاتف ذكي، احلاسوب، اجلهاز العاكس للضوء....
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4   -  مراجع خاصة: مصحف مدرسي، تفاسير مختصرة، كتب شروحاحلديث، 
كتب في الّسيرة الّنبوية والقصص القرآني، أو غيرذلك مما يناسباحملتوى 

املعرفي.
5   -  شهادات حّية، مداخالت األئمة والعلماء ورجال التخّصصات املختلفة.

6   -  وسائل أخرى.

  أمثلة الستعمال الوسائل حسب ميادين املاّدة

الوسائل املقترحةاملواردامليدان

ث 
القرآن الكرمي واحلدي
ف

النبوّي الّشري

سورة العلق 

استخدام شريط سمعي أو سمعي بصري لتالوة 
الّسورة

لوحة مكتوب عليها الّسورة
فيديو لتطّور اجلنني 

مبادئ أولّية في 
ت 

العقيدة والعبادا

الّزكاة 
صور، أشرطة تظهر صور الّتضامن بني املسلمني 

ومساعدة احملتاجني 
تنظيم عملّية تضامنّية في القسم

ب 
ميدان تهذي
الّسلوك 

اإلحسان 
إلى اجلار

صور تبرز مفهوم حسن اجلوار
شريط فيديو يبرز بعض صور اإلحسان إلى 

اجلار كالّسالم عليه وتقدمي هدّية له مبناسبة ما 
وغيرها.
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ص 
ميدان الّسيرة والقص

دعوة 
الّرسول 

)صّلى اهلل 
عليه وسّلم( 

لقومه في 
مّكة 

صورة ملّكة تتوّسطها الكعبة املشّرفة
شريط يبنّي العبادة الوثنّية الّسائدة في املجتمع 

املّكي.
صور لألصنام احمليطة بالكعبة وغيرها

12 - املعاجلة البيـ داغوجية.

تكون املعاجلة البيداغوجّية لسّد الّثغرات وعالج الّتأّخر املالحظ خالل عملّية 
الّتقومي، وأثناء سيرورات الّتعّلم والتي تشّكل صعوبات ومعيقات حتول دون حتقيق 
األداء املنتظر من املعلم ومن املتعّلم على السواء، سواء فيما يأتي من الّنشاطات 
العوائق املختلفة، ويفسح املجال  الاّلحقة، وهو ما يحّرر اجلميع من  والّتعّلمات 

إلبراز القدرات وتسهيل عملية االندماج في السيرورات التعّلمية العادية.
فاالختالالت التي قد ُتسّجل بعد عملية الّتقومي معرفّية كانت أو غيرها فهي 
الّتي تكون موضوعا للمعاجلة وهدف اللّنشاط العالجي. ولتحقيق اإلجناز املناسب 

حلصص املعاجلة البيداغوجّية ميكن اقتراح ما يلي:
1   -  تصنيف املتعّلمني حسب الّنقائص املسّجلة لديهم، وحاالت العجز التي 

أظهروها سواء إثر عملية الّتقومي أو أثناء سيرورة الّتعّلم.
أفواج  تشكيل  من  ذلك  مينع  أن  دون  فردي،  بشكل  املعاجلة  تكون  2   -  أن 

صغيرة للمتعّلمني.
3   -  اعتماد أسلوبني للمعاجلة:

أ.   معاجلة تساير عملية الّتعّلم، في حالة كون الّنقائص والّصعوبات مشتركة 
بني معظم املتعّلمني، وال تشكل عائقا أمام مواصلة سيرورة التعّلم.

ب.   معاجلة تتطلب حصصا خاّصة، تستهدف بعض املتعّلمني دون غيرهم، 
ينبغي أن حتظى هذه احلصص بعناية واهتمام كبيرين، خاّصة وأنها ليست 

كسائر احلصص التعليمية العادية ولذلك تتطلب:



23دليل استخدام كتاب التربية اإلسالمية

- حتديد الّنقائص وحصر احلواجز والعوائق.
- وضع خّطة للمعاجلة وتكييفها مبا يناسب كّل احلاالت، مع مراعاة 
الّنشاط  على  تساعد  التي  والوسائل  املعنّيني  املتعّلمني  خصوصّية 

ودعم اكتساب املعارف.
- الّتحضير احملكم وإعداد بطاقة لسير احلّصة العالجّية

لدوافع  املثيرة  احلوافز  وخلق  املعاجلة  حّصة  لسير  املالئم  اجلّو  توفير   -
املتعّلمني واهتمامهم، وجعلهم يشعرون بأّنهم في حاجة إلى ذلك 

حتى يقبلوا عليها دون ترّدد.

13 -  مناذج عملّية مقرتحة الإعـ داد واإجناز ح�س�س تعلمّية من خالل االعتماد 
على موارد الكتاب املـ در�سّي.

1  -  ميدان القرآن الكرمي واحلديث الّنبوّي الّشريف

الكفاءة اخلتامّية: يحسن املتعّلم تناول ماحفظ من القران الكرمي واحلديث في 
وضعّيات القراءة واالستظهار شفوّيا وكتابّيا، وفي وضعّيات االستدالل وتطبيق 

املثل األخالقّية واألحكام الّشرعية في احمليط. 
املرّكبة: احلفظ واالستظهار الّصحيح، الفهم السليم، االستدالل والسلوك.

معايير الّتقومي: الّتالوة الّسليمة، االستدالل الّصحيح، الترتيل السليم، القيم 
واألخالق املستفادة.

املقطع األّول: العلم وحسن اخللق
الّسند: سورة العلق )ص. 8(.

اّلنشاطات: أتلو وأحفظ، أتعّرف على معاني املفردات، أرّدد وأحّسن تالوتي، 
أنشطة الّتعّلم، تعّلمت، أحتّقق من تعّلماتي.

الوسائل: كتاب املتعّلم، السّبورة، كراس القسم، أو كّراس احملاولة، األلواح، 
قرص مضغوط، الئحة للّسورة.
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سيرورة احلصة

النشاطاتاخلطوات

1 - إثارة دوافع املتعّلمني 
إلى الّتعّلم

األستاذ  يستنطق  أن  ميكن  املتعّلمني  على  اإلشكالية  طرح  قبل 
أو  إرساؤها،  املراد  املوارد  يتضّمن  فيديو  شريط  بعرض  املتعّلمني 

استغالل الّصورة املوجودة في الكتاب )ص. 8(
اإلشكالية:

أّول آية نزلت في سورة من سور القرآن الكرمي تدعو إلى العلم من 
خالل كلمة )اقرأ( يا ترى ما هي هذه الّسورة؟ وما هي اآلية األولى 

منها؟ -ملعرفة ذلك وغيره نفتح الكتاب على الّصفحة 8.

2 - تالوة الّسورة 
)قراءة(

طرف -  من  تالوتها  إلى  االستماع  بعد  الكتاب  من  الّسورة  قراءة 
األستاذ أو احلاسوب )إن أمكن(، في جّو من اخلشوع واإلجالل، 
مراعاة خلصوصّية القرآن الكرمي، وبيان اختالف قراءته عن القراءة 
العادية من خالل استغالل أيقونة أرّدد وأحّسن تالوتي تتبعها 

قراءة متعّددة من املتعّلمني.

ف على 
3 - الّتعّر

ت
معاني املفردا

ضوء -  في  الّسورة،  من  املستخرجة  املفردات  معاني  وتأّمل  قراءة 
مقترحات الكتاب والّتعّرف على معانيها وتركيز االهتمام حولها.

مع إمكانّية تقدمي إضافات وفق خصوصيات كل قسم بحوار هادف - 
بني األستاذ واملتعّلمني.
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4 - ممارسة أنشطة الّتعلم 
فسح املجال أمام املتعّلمني ملمارسة أنشطة الّتعّلم املقترحة في الكتاب، - 

باستعمال األدوات املناسبة )كّراسات احملاولة، ألواح وغيرها( وذلك 
من  املناسب  بالّتوجيه  ومرافقتهم  الّذاتي،  نشاطهم  على  باالعتماد 
باكتساب  متعّلقة  تعّلمّية،  استنتاجات  إلى  الوصول  بغرض  األستاذ 
املوارد اجلديدة املتضّمنة في الّسورة وما ترشد إليه، من معارف وقيم 
وسلوكات، في ضوء الكفاءة اخلتامّية املستهدفة في هذا امليدان والّتي 

تقوم على حفظ الّنصوص الشرعية: )قرآن وحديث( واستظهارها.

ت
5 - تعّلم

مبعّية -  الّسبورة  على  الّسابقة  األنشطة  استنتاجات  خالصة  تكوين 
العناصر اجلديدة،بغرض تسهيل عملّية  بالّتركيز على أهّم  املتعّلمني 
االستيعاب لدى املتعّلم، أواعتماد الّصياغة املقترحة في الكتاب والّتي 
للحفظ  الّسورة  في  املستهدفة  الّتعليمات  خالصة  مبواردها  تشّكل 
اقتضت  إن  والتذّكر  الفهم  في  صعوباتها  وتذلّل  تقرأ  واالستعمال، 

احلاجة ذلك.

6 - أحتّقق من تعّلماتي 

املجال -  يفسح  متنّوعة،  صياغات  في  الكتاب  في  يأتي  الّنشاط  هّذا 
الّتمارين  أنواع  مختلف  ممارسة  من خالل  تعّلماته  إلدماج  للمتعّلم 
العملّية املقترحة عليه والّتي متّكنه من تناول واستعمال املوارد اجلديدة 
بشكل يجعله يبرز قدراته وحتّكمه فيها بشكل عملي في الوضعّيات 
املناسبة. لذلك ينبغي ترك الفرصة الكافية لإلجناز باستعمال األدوات 
املناسبة، ومراقبة ذلك عن قرب حتقيقا للّتقومي مبوضوعّية، وهو آخر 
نشاط في احلّصة الّتعليمّية، ينبغي أن يحظى باالهتمام املستحّق لدى 

األستاذ باعتباره معيارا ملدى حتقيق املؤّشر من عدمه.

7 - احلفظ 
واالستظهار 

-  دعوة املتعّلمني إلى حفظ الّسورة خارج الّنشاط الّصفّي.
- تخصيص حّصة لالستظهار والّتدريب على حسن التاّلوة.
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2  -  ميدان مبادئ أولّية في العبادات والعقيدة اإلسالمّية

الكفاءة اخلتامّية: يعّدد أركان اإلميان ويدرك فضل اهلل على البشر من خالل 
اجناز  في شكل  بذلك  املرتبطة  املعرفة  ويوّظف  الكتب،  وإنزال  الّرسل  إرسال 
شفوي أوكتابي أو في وضعّيات العبادة وتطبيق مبادئ اخللق السليم في احمليط.

املرّكبة: الفهم الّسليم والتناول املناسب.
معايير الّتقومي: إبراز أثر العقيدة في الّسلوك، عرض أركان العقيدة متكاملة، 

بيان أن العبادات تهدد السلوك وتقّوم املعامالت.
املقطع األّول: العلم وحسن اخللق.

الّسند: من أركان اإلميان، اإلميان بالكتب السماوية )ص. 18(.
الّنشاطات: مدخل إشكالي، أنشطة الّتعّلم، تعّلمت، أحتّقق من تعّلماتي.

الوسائل: كتاب املتعّلم، السّبورة،كّراسات، أقالم، وسائل أخرى...
سيرورة الّتعّلم

النشاطاتاخلطوات

1 - إثارة دوافع املتعّلمني 

بعرض  املتعّلمني  األستاذ  يستنطق  أن  ميكن  اإلشكالية  طرح  قبل 
شريط فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة.

نبّينا  على  تعالى  اهلل  أنزله  كتاب  الكرمي  القرآن  اإلشكالية: 
رسله. فيا  على  املنّزلة  الّسماوّية  الكتب  آخر  وهو  محمد ملسو هيلع هللا ىلص، 
ترى ما هي هذه الكتب؟ على من أنزلت؟ وفيَم َيختلف القرآن 
الكرمي عن غيره من الكتب السماوية؟ وما هو موقف املسلم منها؟
 ملعرفة كل ذلك ُيدعى املتعّلمون إلى فتح كتبهم على الّصفحة 
املوضوع،  في  لالكتساب  املستهدفة  املوارد  مضمون  وعرض   ،18
الّتمهيدي قراءة صامتة ثم جهرّية،  الّنص  ولتكن االنطالقة بقراءة 
يتخّللها حوار عمودي أفقي، ُتدّون عناصره تدريجيا على الّسبورة.
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2 - ممارسة أنشطة الّتعّلم
الّتعّلم  أنشطة  ملمارسة  ودعوتهم  املتعّلمني  أمام  املجال  فسح 
الّذاتي  جهدهم  على  باالعتماد  الكتاب،  في  عليهم  املقترحة 
وترك  وغيرها  وأقالم  كّراسات  )من  املناسبة  األدوات  واستعمال 
املناسبة مع  بالّتوجيهات  ومرافقتهم  لهمل إلجناز  الكافية  الفرصة 
يعقبها  املعترضة،  للّصعوبات  تذليال  السّبورة في حالة  استعمال 
اجلديدة  الّتعّلم  عناصر  خالصة  لتكوين  استنتاجات  تدوين 

والّتحضير لالستيعاب مضمون فقرة تعّلمت املوالية.

ت
3 - تعّلم

تكوين خالصة استنتاجات األنشطة الّسابقة على الّسبورة مبعّية 
املتعّلمني ثّم دعوتهم إلى قراءة هذه الفقرة تدريجّيا وهي مبواردها 
املعرفّية تشّكل خالصة العناصر الّتعليمية األساسّية املستهدفة في 
التي يجب اكتسابها ضمن سياق بناء الكفاءة اخلتامّية  املوضوع 
املرتبطة بهذا امليدان، ويتخّلل القراءة تذليل صعوبات الفهم  مع 

التوجيه املناسب وتركيز اهتمامهم على احلفظ واملمارسة.

4 - أحتقق من تعلماتي

يقّدم هذا الّنشاط في آخر مرحلة من موضوع الّتعّلم، ينبغي فيه 
املتعّلمني إلدماج مكتسباتهم من خالل ممارسة  أمام  املجال  فتح 
الكتاب ضمن  املقترحة عليهم في  الّتطبيقّية  الّتمارين  أنواع من 
وتوظيف  إدماج  في  وحتّكمهم  قدراتهم  مدى  اختبار  سياق 
معارفهم بشكل عملي في الوضعّيات املناسبة، والّتي تعّبر كّلها 

عن املؤّشر احلقيقّي لتحّقق كفاءتهم أو عدمها.

3  -  ميدان تهذيب الّسلوك

في  املكتسبة  األخالقّية  القواعد  توظيف  املتعّلم  ُيحسن  اخلتامّية:  الكفاءة 
احمليط االجتماعّي والبيئّي، ويتناولها بشكل يناسب الوضعّيّات االستظهارّية 
وتلويث  الّذات  على  واالنغالق  السّيئة  الّسلوكات  بتجّنب  أو  التطبيقّية،  أو 
احمليط، وإقامة عالقات حسن اجلوار واختيار األصدقاء وحتّمل املسؤولية وأداء 

األمانة، واحملافظة على الّتراث اإلسالمّي اجلزائرّي.
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للوضعيات،  املمارسة  القّيم األخالقية احلسنة، مطابقة  أبراز  الّتقومي:  معايير 
املوضوعي  االستدالل  احمليط،  في  املطروحة  لإلشكاليات  السليمة  املعاجلة 

بالنصوص الشرعية.
املقطع األّول: العلم وحسن اخللق.

الّسند: اإلحسان إلى اجلار )ص. 28(.
من  أحتّقق  تعّلمت،  الّتعّلم،  أنشطة  ممارسة  اإلشكالي،  املدخل  الّنشاطات: 

تعّلماتي.
الوسائل: كتاب املتعّلم، السّبورة،كّراسات، وسائل مختلفة.

سيرورة حصة الّتعّلم

النشاطاتاخلطوات

1 - إثـــارة دوافـــــع املتعّلمني 
)الّتحفيزعلى الّتعّلم(

بعرض  املتعّلمني  األستاذ  يستنطق  أن  ميكن  اإلشكالية  طرح  قبل 
شريط فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة الكتاب.
اإلشكالّية: من أخالق املسلم األساسّية اإلحسان إلى جاره، وقد 
ربط رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هذا اخللق باإلميان. فيا ترى ماسبب ذلك؟ 
وملاذا أمرنا اإلسالم بعدم اإلساءة إليه؟ هل هو من أجل اكتساب 
محبة هذا اجلار واالستفادة منه، وجتّنب شّره؟ أم هو تقدير ملنزلته 

ومكانته في اإلسالم؟
وتأمل  الكتاب  فتح  إلى  املتعّلمون  يدعى  وغيره  ذلك  ملعرفة 
البداية  املقترحة ولتكن  الفقرات والّنشاطات  الّصورة  ثم تقدمي 
بقراءة الّنص: اإلحسن إلى اجلار، وحتليله واستخراج ما فيه من 
مواعظ وأخالق بطريقة حوارية، مع التركيز على الفهم والتعّرف 

على معاني املفردات املفتاحية التي نشاطها في الفقرة املوالية.
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2 - الّتعــّرفعــــلى 
ت

معاني املفردا
الكتاب  في  الواردة  املفردات  معاني  تقّدم  الّنشاط  هذا  في 
بإشراك  ذلك  إلى  احلاجة  دعت  إن  الّتوضيح  في  معاالستزادة 
املتعّلمني عن طريق املناقشة واحلوار الهادف، واستخدام السّبورة 
وغيرها من املعينات التربوية، وتركيز االهتمام على عملية الفهم 
في سياق بناء التعّلمات اجلديدة، ومن ثّم إدراك املعنى العام خللق 

اإلحسان.

3 - ممارسة أنشطة التعلم

في هذا النشاط يجب فسح املجال أمام املتعلمني ملمارسة أنشطة 
التعلم املقترحة عليهم في الكتاب باستعمال األدوات املختلفة 
وإتاحة الفرصة الكافية أمامهم لإلجناز، ومرافقتهم بالتوجيهات 
املناسبة لتجاوز العقبات وتذليل الصعوبات، وقيادتهم تدريجيا 
من  وجعلها  منها،  اجلديدة  املعرفية  العناصر  استخالص  إلى 
اكتسابها  حيث  الرئيسي،  وهدفها  التعليمة،  العملية  صميم 
الكفاءة  تنمية  في سياق  هام  إجناز  هو  للمتعلم  الذاتي  باجلهد 

املستهدفة ومؤشر على حسن األداء للمتعلم.

ت 
4 -  تــعّلمـــ

يتّم في هذا الّنشاط بناء فقرة وجيزة تعّبر عن الّتعلمات اجلديدة 
أداء  الكتاب مع توجيه  ملا جاء في  وال مانع من عدم مطابقاتها 
أو  إضافات  تقدمي  إمكانية  مع  التعثرات،  وتصويب  املتعّلمني 
توضيحات بشأن بعض العناصر، إلعطائها بعدا أخالقيا جديدا 

وممارستها في املجتمع ومراعاة خصوصية وتقاليد كل منطقة.

5 - أحتّقق من تعّلماتي 

أمام  املجال  فسح  يتم  الّتعّلم  من حّصة  األخير  الّنشاط  هذا  في 
املتعّلمني لتوظيف مكتسباتهم اجلديدة من خالل ممارسة أنواع 
من الّتمارين الّتطبيقّية، املقترحة عليهم في الكتاب ضمن سياق 
عملي  بشكل  معارفهم  توظيف  في  وحتّكمهم  قدراتهم  اختبار 
لقياس مدى حتّقق  املؤّشر احلقيقّي  املناسبة، وهو  الوضعّيات  في 

كفاءتهم أو عدمها.
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4 -  ميدان الّسيرة الّنبوّية والقصص

الكفاءة اخلتامّية: يعرض باختصار محّطات ومواقف من حياة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص في 
الصّديق  الّدعوة سردا أوقصصا ويعدد مناقب الصحابيني أبي بكر  مّكة وبداية 
املناسبة.  الوضعيات  وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما ويحسن استغاللها في 
ويسرد بإيجاز قّصة النبّيني يونس وصالح عليهما الّسالم ويستخلص العبر منهما.

معايير الّتقومي: عرض األحداث سليمًة، ترتيب األحداث، استنباط العبر من 
مواقف الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

املقطع األّول: العلم وحسن اخللق.
عنها  اهلل  رضي  خديجة  وموقف  مّكة  في  لقومه  ملسو هيلع هللا ىلص  الّرسول  دعوة  الّسند: 

)ص. 32(.
الّنشاطات: طرح اإلشكالية، قراءة األحداث، االقتداء واملمارسة، أحتّقق من 

تعّلماتي.
الوسائل: كتاب املتعّلم، السّبورة، األلواح، كّراسات، صورة للكعبة الّشريفة، 

وسائل أخرى.
سيرورة الّتعّلم في احلّصة

النشاطاتاخلطوات 1 - إثارة دوافع الّتعلم لدى 
املتعّلمني

بعرض  املتعّلمني  األستاذ  يستنطق  أن  ميكن  اإلشكالية  طرح  قبل 
شريط فيديو يتضّمن املوارد املراد إرساؤها، أو استغالل صورة الكتاب.

اإلشكالية: هل تعرف من أول من دخل في اإلسالم؟  متى بدأت 
الكتاب  في  جاء  ما  قراءة  إلى  املتعّلمني  دعوة  مّكة؟  في  الّدعوة 
في  األحداث  وقراءة  احللول  البحث عن  في سياق  فتح حوار  مع 

الفقرتني املوالية.
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ث
2 - قراءة األحدا

دعوة املتعّلمني إلى قراءة األحداث في الكتاب، قراءة تأّملية، مرفقة 
بتسجيل األحداث حسب تسلسلها في املوضوع بصورة مختصرة 
باستعمال األدوات املناسبة )أقالم، كراسات، سبورة، ألواح، أو 
غيرها( وذلك لعرضها فيما بعد في إطار عمل جماعي، أفواج، 
صفوف، مجموعات أو غيرها،حسبما يراه األستاذ مناسبا، وترك 
الفرصة الكافية لهم في ذلك، ومرافقتهم بالتوجيه املناسب لتجاوز 
قراءة  تسبيق  ذلك  في  ميكن  الّصعوبات،كما  وتذليل  العقبات 
قراءة  فقرة األحداث، على  بداية عرض  املعلم بصورة جهرية في 
ذلك  وتقدمي  املعاني،  بعض  وفهم  هؤالء  لقراءة  تيسيرا  املتعّلمني 
بالبعثة والثّاني بإسالم  في ضوء عنصرين أساسّيني: يتعّلق األّول 

خديجة رضي اهلل عنها.

3 -  االقتداء واملمارسة

في هذا الّنشاط يدعى املتعّلمون إلى  بناء فقرة مشابهة ملا جاء في 
أقتدي وأمارس وقراءتها  أيقونة  الكتاب ثم مقارنتها مبا جاء في 
من  الفقرة  هذه  في  املعروضتني  األخالقّيتني  املوعظتني  وتأّمل 
املوضوع، وهي خالصة موجزة للّتعّلم واحلفظ واالقتداء واملمارسة.

4 -  أحتّقق من تعّلماتي 

يقّدم هذا الّنشاط في نهاية مراحل الّتعّلم املتعّلقة باحلّصة، وذلك 
مكتسباتهم  وتوظيف  إلدماج  املتعّلمني  أمام  فيه  املجال  بفتح 
املعرفّية، ضمن الّتمارين املقترحة في املوضوع، من خالل أنشطة 
استيعابهم  تبرز مدى  أخرى،  في وضعّيات  معاجلتها  أو  الكتاب 
للمعارف وممارستها بشكل وظيفي، من بينها إعادة سرد أحداث، 
عنها،  اهلل  رضي  خديجة  إسالم  ثم  مّكة،  في  الّدعوة  وبداية 

ويخّصص وقت معني لذلك في نهاية احلّصة، أو في حّصة.
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14 - مالحـــــــــــــق

1  -  مناذج للوضعّيات املشكلة االنطالقّية )األم( املقترحة

ميكن لألستاذ بناء وضعّيات مماثلة مع ضرورة مراعاة مسح جميع دروس املقطع 
واعتماد  للتقدمي  الوضعيتني  إحدى  اختيار  ميكن  كما  اإلمكان،  قدر  التعّلمي 

الوضعّية الثانية كوضعّية تقوميّية.

  املقطع األّول: اختيار إحدى الوضعيتني 
ِجًها إَلى َمْدَرَسِتِه، َفَدَعا اهلل َأْن ُيَوفَِّقُه ِفي َطَلِبِه الِعْلَم  أ.   َخَرَج َأْحَمُد َباِكًرا ُمتَّ
ُمْبَتِسًما،  اَلِم  ِبالسَّ َفَباَدَرُه  ِجيَراِنِه  َأَحَد  ِاْلَتَقى  ِريِق  الطَّ َوِفي  َراَسِة،  الدِّ ِفي  َجاَح  َوالنَّ
ِريَق، َفَحَمَل َأْحَمُد  ًة َثِقيَلًة ُتِريُد َأْن َتْعُبَر الطَّ ِمُل ُقفَّ َوَواَصَل َطِريَقُه، َوِإَذا ِبَعُجوٍز حَتْ

ْيِر. ِريَق، َفَشَكَرْتُه الَعُجوُز َوَدَعْت َلُه ِباخْلَ َة َعْنَها َوَمَسَك ِبَيِدَها ُثمَّ َعَبَر ِبَها الطَّ الُقفَّ
اِبق؟،  ُرَنا ِبَدْرِسَنا السَّ َمُة: »َمْن ُيَذكِّ َجَلَس َأْحَمُد ِفي الِقْسِم ُمْنَتِبًها، َفَقاَلْت املَُعلِّ

َفَأَجاَبَت َخِديَجُة: »َدْرُسَنا َكاَن َعْن ُرْكٍن ِمن َأْرَكاِن اإِلمَياِن«.
ُسوِل صّلى  ا الَيْوَم َفَدْرُسَنا َسَيُكوُن َعْن َدْعَوِة الرَّ َمُة: »َأْحَسْنِت، َأمَّ َفَقاَلت املَُعلِّ
َعَلى  ِف  َعرُّ ِللتَّ َوَخِديَجَة  َأْحَمَد  َشْوُق  ِمْنُه«.َفَزاَد  َوَمْوِقِفِهْم  ِلَقْوِمِه  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهلل 

َذِلَك. 

املهّمـــــات

َما َفاِئَدُة َطَلِب اْلِعْلِم؟ َوَما املَْقُصوُد ِباإِلْخاَلِص ِفي َذِلَك؟  -
ْكُن الَِّذي َدَرَسُه ُكٌل ِمْن َأْحَمد َوَخِديَجة ِمْن َأْرَكاِن اإِلمَياِن؟ َما الرُّ  -

ْث َعْنَها.  اِس َوالَعْدِل. حَتَدَّ ِة َبنْيَ النَّ َفِريَضٌة ِفي اإِلْساَلِم ُتْسِهُم ِفي َنْشِر املََودَّ  -
مِبِْثِل ِصَفاِت َأْحَمٍد َوَقاَم ِبَهِذِه  َلْو ِاتََّصَف ُكلُّ ُمْسِلٍم  َكْيَف ُيْصِبُح الَوَطُن   -

الَفِريَضِة؟
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الناس  معامالت  وتختلف  وجيرانه،  عائلته  وسط  منا  فرد  كل  ب.   يعيش 
هؤالء  مبكانة  وعلمهم  احلميدة  باألخالق  اّتصافهم  حسب  البعض  لبعضهم 
لهؤالء  اهلل  كفل  فقد  فقرهم  أو  غناهم  بحسب  ال  تعالى،  اهلّل  عند  املستقيمني 
الفقراء أيضا حقوقا، وكذلك عملنا مبا أمرنا به ونهانا عن اجتنابه، أوجهلنا ببعض 
مواقف الّرسول صلى اهلل عليه وسّلم والعراقيل التي واجهته  مع الكفار حتى بلغتنا 
رسالة اإلسالم نقية خالصة كما نعرفها نحن اليوم، ومصدر ذلك قد حفظه اهلل 

تعالى من كل حتريف بخالف كتب أخرى.
املهّمـــــات

- فما هو سبيل املؤمن للّتفريق بني اخلير والشر؟
- كيف يدعو املؤمن ربه؟

- ما هي الصفات التي على املؤمن أن يتحلى بها؟
- ضمن اإلسالم للفقراء أيضا حقوقهم في املجتمع. كيف ذلك؟

- من خالل دراستك لصفحات من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما هي األخالق الّتي 
عليك االقتداء بها وممارستها في حياتك اليومّية؟

  املقطع الثاني: اختيار إحدى الوضعيتني 
خاصمته،  فقد  أمي  يا  »معذرة  فقال:  صديقه  عن  أحمد  األم  أ.   سألت 
طلبت منه مساعدتي في إجناز بحث، فخذلني في آخر حلظة وعلّي تقدميه غدا 
ذلك  والأظّن  الواجبات  علّي  وتراكمت  أموري  تعّسرت  تعالى،لقد  اهلّل  شاء  إن 
سيتّيسر علّي«. فقالت األم: »ال يا بني، ال تفعل ذلك واقتد برسولنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
وصحابته الكرام رضوان اهلل عليهم، واعلم أّن لكّل أمر عسير حّل كما جاء في 
ديننا احلنيف، أسرع يا بنّي لتحّضر بحثك وسأساعدك في ذلك، لكن قبل ذلك 
عليك أن تصالح صديقك خاصة في هذا الشهر العظيم، وأريدك أن تبتسم في 

وجهه إذا التقيته ووجه اآلخرين«.
فقال أحمد: »معك حق يا أمي سأناديه وأطلبمنه العفو«.
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املهّمـــــات

- ماذا تقصد األّم بقولها ألحمد: اعلم أّن لكّل أمر عسير حّل؟ هات شاهدا 
على ذلك مّما حتفظ

- هل تؤمن مبحّمد صّلى اهلّل عليه وسّلم نبيا ورسوال فقط؟ عّلل جوابك
- قّدمت األّم ألحمد نصائح قّيمة وأشارت إلى أخالق عظيمة يدعو إليها 

ديننا.
اذكرها وبنّي أثرها على الفرد واملجتمع.

- ملاذا وصفت األّم الّشهر الّذي هم فيه بالّشهر العظيم؟
- سّمي الرسول صلّى اهلل عليه وسّلم بالّصادق األمني،

- من أّول من صّدقه في نبّوته؟
- ومن الّذي نصره اهلل أيضا بدخوله في اإلسالم؟

- ما هي الّصفات الّّتي ميكنك أن تتّصف بها من خالل تعّرفك على مناقب 
هؤالء؟

ب.   أنت مسلم عليك أن تعلم أّن ديننا يحثنا على االجتهاد واملثابرة لنيل رضا 
اهلل تعالى من خالل أداء العبادات التي فرضها علينا مهما كانت شاقة، ووعدنا 
بأن يسّهل علينا كل مصاعب احلياة إن عبدناه حّق عبادته وجعل لغير املسلمني 
حقوقا أيضا، وأرسل أنبياء قبل رسولنا صلى اهلل عليه وسّلم جاؤوا أيضا لدعوة 
الناس للتوحيد، أّما نبينا محمد– صّلى اهلل عليه وسلم – خامتهم فهو قدوتنا في 

حياتنا كما كان قدوة للّصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم فآمنوا به واتبعوه.
املهّمـــــات

- اذكر آيات تعرفها حتث على االجتهاد في العبادة.
- كيف يقابل املسلم نعم رّبه عليه؟

- اذكر آيات تعرفها حتث على العناية بالسائل واليتيم.
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- اذكر بعض املعامالت أو الصفات التي يحثنا عليها ديننا.
- من هوأّول من أسلم من الّرجال؟

- نصر اهلل الرسوَل صلى اهلل عليه وسّلم بإسالمه، من هو؟
- ما الذي اقتديت به من حياة هذين الّصحابيني اجلليلني؟

  املقطع الّثالث: اختيار إحدى الوضعيتني 
أ.  توّجه أحمد إلى املدرسة إلجراء اختبار الّتربية اإلسالمّية، وهو كله استعداد 
ألنه كان ينتبه باستمرارإلى معلمته ويراجع دروسه في البيت. وعند دخوله إلى 
تساعدني  أن  ميكن  هل  صديقي،  أحمد،أنت  »يا  وقال:  سعيد  جاءه  املدرسة 
في اإلجابة ألنني لم أراجع قّصتي )يونس وصالح عليهما الّسالم( كما أنني لم 

أحفظ )سورة الليل(«؟
فأجابه أحمد: »يا سعيد لو كنت صديقي حقا ملا طلبت مني أن أساعدك 

على القيام بأمر سّيئ نهانا اهلل عنه«.

املهّمـــــات
- ما األمور التي لو راجع سعيد دروسه ملا فعلها؟

- هل أعمال املسلم دوما متشابهة؟ اشرح ذلك
- كيف تختار صديقك في احلّي واملدرسة؟

- ماهو السلوك الّسيئ الذي طلبه سعيد من أحمد؟
- ما الّصفات الّتي تعّلمتها من قراءتك لقصص بعض األنبياء وتريد ممارستها 

في حياتك اليومّية؟
ب.  ندرس، نتعلم،نكبر فنصبح قادرين على الّتمييز بني اخلير والشر، ويساعدنا 
اختيارهم  عند  علينا  لذلك  جانبنا  إلى  األشخاص  بعض  وجود  أيضا  ذلك  على 
الّتركيز على صفاتهم إن كانت حسنة. فإن واجهتنا بعض الصعوبات والعراقيل في 

حياتنا فال بّد من حتمل مسؤوليتنا والّتحلي بصفات األنبياء عليهم الّسالم.
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املهّمـــــات

- ندرس ونتعلم، كيف يظهر أثر ذلك في حياتنا؟
- يعتمد بعض الّناس على طرق غير شرعية للنجاح،ما رأيك؟

- كيف ميكن للمسلم أن يجتنب األخطاء ويكون فردا صاحلا في مجتمعه؟
من قصص  تعّلمته  مما  اليومية  في حياتك  ومارسته  به  اقتديت  ما  اذكر   -

بعض األنبياء؟

2  -  معان إجمالية لالستعانة بها في تفسير الّسور القرآنّية:

﴿سورة الّتــــني﴾
أتعّرف على معاني املفردات

التني: شجر له ثمر حلو يؤكل أخضر ويجفف وهو أنواع كثيرة
طور سينني: اجلبل الذي كلم فيه اهلل موسى عليه السالم 

البلد األمني: مكة املشّرفة
ممنون: مقطوع

املعنى اإلجمالي للّسورة
أقسم اهلل تعالى بالّتني والزيتون ملا لهما من عظيم منافع وفوائد، وبأماكن شريفة 
تعظيما  سيناء،  وجبل  املكرمة  مكة  للبشرية،  وهداه  نوره  منها  ظهر  ومقدسة 
من  بعثه  إعادة  على  القادر  وهو  أحسن صورة  في  اإلنسان  خلق  بأّنه  لشأنهما، 
جديد. فاملؤمن ينعم باألجر والثواب على عمله الصالح، أّما الكافر الّذي كذب 
باليوم اآلخر بالرغم مما رآه في الدنيا من دالئل قدرته فسيرى جزاءه يوم القيامة 

وتدبير اهلل العادل ألمره ألنه أحكم احلاكمني.
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﴿سورة الّضحى﴾
أتعرف على معاني املفردات

الضحى: وقت ارتفاع ضوء الشمس وامتداده 
سجى: غطى ضوء النهار بظلمته

الّسائل: من يطلب شيئا ماال أو علما أوغيرهما
قلى:كره وأبغض

يتيم:من فقد أباه من اإلنسان وأمه من احليوان 
ال تنهر: ال تزجرأو توّبخ

ضاّل: غافل عن احلق
ال تقهر: ال تغلبه على ماله أو تذلّه

عائال: مفتقرا

املعنى اإلجمالي للّسورة
لرسوله  رعايته  دوام  على  أظلم  إذا  والّليل  أضاء  إذا  بالنهار  تعالى  اهلل  أقسم 
محمد صلى اهلل عليه وسّلم وعدم تخّليه عنه، ووعده له بأن يسهل له نشر رسالته 
وتنويره  طفولته  في  به  بعنايته  وذّكره  قلبه،  ينشرح  حتى  أعدائه  على  وينصره 
عقله باإلسالم وفتحه عليه باملال من فتوحات البلدان والّدعوة إلى اهلل ورّغبه في 

اإلحسان إلى اليتيم والفقير قوال وفعال ومبداومة شكر نعم اهلل عليه.

﴿سورة الّليل﴾
أتعرف على معاني املفردات

يغشى: يظلم ويغّطى ضوء الّنهار 
سعيكم: أعمالكم
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جتّلى: ظهر وانتشر ضياؤه
نيسره: نسّهل له 

اتقى: خاف اهلل واجتنب ما يغضبه
تلظى: تشتعل وتتوقد

العسرى: كل ما هو قبيح من القول والفعل

املعنى اإلجمالي للّسورة
بأّن  للّذكر واألنثى  إذا أضاء وبخلقه  والّنهار  إذا أظلم  بالليل  تعالى  أقسم اهلل 
وأطاع  صاحلا  وعمل  باإلسالم،  وصدق  باهلل  آمن  فمن  مختلفة،  اإلنسان  أعمال 
اهلل، سّهل اهلل طريقه في الدنيا وأثابه في اآلخرة، أما منكفر وكذب بذلك وعصى 
الّتي  أمواله  القبيحة، ويكون جزاؤه جهنم ولن تنفعه  فسييسره اهلل لشر أعماله 
بخل بها أو ندمه يوم القيامة، على عكس املؤمن الّذي كان يخشى اهلل مكثرا من 
فسينال  واآلثام  املعاصي  من  لنفسه  ومطّهرا  منفقا ألمواله  الّطاعات مخلصا هلل، 

رضا اهلل تعالى ويتنعم في جناته.

﴿سورة الّشرح﴾
أتعرف على معاني املفردات

نشرح صدرك: نوّسعه لتقّبل أحكام الّدين
أنقض: أثقل

العسر: الصعوبة
اليسر: السهولة.

نعمه  ببعض  عليه  ومينّت  وسّلم  عليه  اهلل  صلى  محمدا  نبيه  تعالى  اهلل  يذّكر 
عليه، كانشراح قلبه وتهيئته لقبول أحكام اإلسالم وحتمل أعباء الّرسالة، واّتصافه 
املؤمنني، فال  مبكارم األخالق وحّب اآلخرة ومحو ذنوبه، وعلو قدره في قلوب 
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نكاد جند ذكرا السم اهلل تعالى إاّل واقترن باسم محمد صلى اهلل عليه وسّلم، كما 
من  واإلكثار  العبادة  في  باالجتهاد  وأمره  احلياة  وصعوبات  أموره  بتسهيل  بشره 

الّطاعات والذكر والّدعاء.

﴿سورة الّشمس﴾
أتعرف على معاني املفردات

تالها: تبعها
طحاها: بسطها ووسعها

فجورها: عصيانها وفسادها
تقواها: خشية اهلل واجتناب ما نهى عنه وامتثال أوامره. 

زكاها: طهرها 
دساها: أغواها وضللها 

فعقروها: قتلوها
ثمود: قبيلة من العرب أرسل اهلل إليها نبّيه صاحلا عليه السالم.

دمدم: أباد وأهلك
عقباها: املرجع إلى اهلل، اآلخرة.

املعنى اإلجمالي للّسورة
أقسم اهلل تعالى ببعض مخلوقاته الّدالة على قدرته، كالشمس والقمر وتعاقب 
الليل والنهار واألرض واجلبال، أّن النفس البشرية الّتي خلقت في أحسن صورة 
إّما مؤمنة وإمّا عاصية، والفائز هو من طّهر نفسه من الذنوب، وأعلى قدره بالعلم 
الّنافع والعمل الصالح واخلاسر هو من أغواها وضلّلها باألعمال السيئة، وجزاؤه في 
اآلخرة كجزاء األقوام الّذين عصوا أوامر اهلل ورسله كقوم صالح عليه الّسالم الّذين 

قتلوا ناقة اهلل الّتي جعلت لهم آية، فأهلكهم بعذاب شديد شملهم جميعا.
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﴿سورة العلق﴾
أتعّرف على معاني املفردات

العلق: الدم الغليظ اجلامد الّذي يتكّون منه اجلنني.
يطغى: يظلم ويتجبر
توّلى: أعرض وابتعد

لنسفعا بالناصية: اجلذب بقوة من مقدمة الّرأس
الزبانية: مالئكة العذاب

اخلالق  وأمر  للعلم  اإلسالم  تعظيم  العلق تضمنت  نزلت من سورة  آيات  أّول 
اهلل  وبكرم  خلقته  بأصل  لإلنسان  تذكير  وكذلك  والكتابة،  بالقراءة  األمة  لنبي 
تعالى وجوده عليه بالعقل واحلكمة والقرآن بعد أن لم يكن يعلم، وأمره بحفظ 
باملعاصي واالبتعاد عن  الّنعم  الّناس هذه  بالكتابة، ومع ذلك يقابل بعض  العلم 
فعل اخلير واالستمرار في الكذب والظلم وعدم الّتناصح، متناسني مرجعهم إلى 
اهلل تعالى حيث لن تنفعهم غفلتهم وسيلقون في النار، أما املؤمنون فهم باقون 

على فعل الطاعات.

3 -  توجيهات تتعّلق بشبكات املالحظة واملتابعة والتقومي

نورد مصطلح »التقومي« هنا مبعناه القياسي )التقييم(، ومبعناه العالجي، ذلك 
أّن األّول ضروري للثاني، ويشّكل مبعنييه جزءا ال يتجّزأ من العملية التعّلمية. 

لذلك على املعّلم:
- استغالل تعّثـرات التالميذ في مختلف األنشطة لبناء أنشطة عالجية.

- تخصيص أنشطة عالجية فورية الستدراك النقائص وتذليل الصعوبات.
- فسح املجال أمام املتعّلمني كي يقّيموا إنتاجهم تقييما ذاتّيا، أو ثنائّيا أو 

جماعّيا، وإعادة صياغة هذا اإلنتاج باعتماد حصيلة التقييم.
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- تشجيع املتعّلم على التواصل بالعربية انطالقا من زاده اللغوي؛
- إتاحة فرص كافية ميارس فيها املتعّلمون تقييم ما ينتجونه تقييما ذاتيا أو 

تقييما متبادال بني الزمالء.
- تدريب املتعّلمني على اّتخاذ مواقف من األحداث والشخصّيات، وتقدمي 

البدائل.
توظيف  من  املتعّلمني  قصد متكني  إدماجّي  طابع  ذات  اقتراح وضعّيات   -

تعّلماتهم في حّل املشاكل املطروحة عليهم. 

  تقومي الكفاءات اخلتامية لكل ميدان
يتم تقومي الكفاءة في نهاية مسار تعلمي، وذلك بالتحقق من مدى اكتساب 
التالميذ ملركباتها املعلن عنها في املنهاج من خالل شبكات تقوميية لوضعّيات 

إدماجّية تقوميّية.
ويرتبط هذا النوع من الشبكات بامليدان الواحد ثم بامليادين كلها وهي تساير 
الّتعلم حيث يحّدد فيها األستاذ مؤشرات لتحقيق مرّكبات الكفاءة اخلتامية لكل 
ميدان، ُيعتمد فيها على مؤشرات تناول مركبات الكفاءات اخلتامية املذكورة في 
املنهاج، ويتم صبها الحقا في شبكة املالحظة واملتابعة اخلاصة بالتلميذ الواحد 

ثم بالقسم.
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شبكة تقوميية للميادين وفق مؤشرات مركبات الكفاءة اخلتامية:

املؤشرات مركبات الكفاءة اخلتامية امليادين

القرآن الكرمي:
احلديث النبوي الشريف

مبادئ أولية في العقيدة 
اإلسالمّية والعبادات

تهذيب السلوك 

محطات من السيرة 
النبوية والقصص 

القرآنّي 

*  ُيحدد عدد املؤشرات في كل ميدان حسب طبيعة النشاطات املقترحة وخصوصية القسم.
*  تصب هذه املؤشرات في بطاقة املالحظة واملتابعة.
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شبكة تقوميية للكفاءة اخلتامية اخلاصة بامليدان الواحد
منصوص الكفاءة اخلتامية: 

مركبة  
الكفاءة 1

مركبة 
الكفاءة 2 

مركبة 
الكفاءة 3

مركبة 
الكفاءة 4

مركبة 
الكفاءة 5

النتائج 
الفردية 
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كيفية ملء الشبكة

في نهاية كّل مقطع تعلمي وحسب الكفاءة املنصوص عليها لكل ميدان وهي 
في خاناتها.واإلجابة  بها  اخلاّصة  املركبات  توضع  من مستوياتها.  متس مستوى 
عليها بعالمة )x( لكّل تلميذ حسب مستواه: في خانة )مك( إن حتقق لديه املؤّشر 

وفي خانة )غ/مك( إن لم يتحّقق لديه املؤّشر بعد مالحظة التالميذ. 
حتسب العالمات حسب طبيعتها أفقيا بالنسبة لكّل تلميذ. وعموديا ملجموع 

التالميذ وتدون احلصيلة في اخلانة املناسبة.
تقومي التالميذ: يتم تقومي التالميذ من خالل وضعيات إدماجية تقوميية مشابهة 
اخلتامية،  الكفاءة  مبركبات  ارتباطها  مراعاة  مع  االنطالقية  املشكلة  للوضعية 
بحيث يالحظ التالميذ أثناء املمارسة قصد تصنيفهم حسب مستويات تعبر 

عن مكتسباتهم.

4 -  توجيهات متعّلقة باحلرّية البيداغوجية املسؤولة

البيداغوجية املسؤولة؛ مفهوم حرصت املناهج املعاد كتابتها - مناهج  احلرية 
اجليل الثاني – على تأسيسه وترسيخه في املمارسات التعليمية، وفي هذه الكلمة 

إجابات على التساؤالت اآلتية:
أ.     ما هو مفهوم احلرية البيداغوجية املسؤولة في السندات الرسمية؟

ب.   ما هي حدودها ومظاهرها في املمارسات التعليمّية؟
جـ.    ما هي مبّررات وجودها؟

د.     ما مدى وجاهتها وقدرتها على حتفيز املمارس امليداني على حتسني األداء 
التربوي وتطويره؟
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  وهذا نص اإلجابات املمكنة على التساؤالت السابقة
أ. ما هو مفهوم احلرية البيداغوجية املسؤولة في السندات الرسمية؟

وردت احلرية البيداغوجية املسؤولة في مداخلة موثقة عنوانها )هيكلة الوثائق 
املرافقة ملناهج اجليل الثاني(؛ وهي من العروض التكوينية للجنة الوطنية للمناهج، 
ضمن محتويات الدورة التكوينية الثانية حول الوثائق املرافقة، ونص العبارة الواردة 
هو: )تؤكد الوثيقة املرافقة في غاياتها مبدأ احلّرية البيداغوجية املسؤولة للمعّلم 

في استعمال الوثيقة املرافقة(.
ومن خالل تناول الوثائق املرافقة للمخططات السنوّية للتعّلمات، فإنها أجمعت 
إمّنا هو اقتراحات غير ُملزمة للمعّلم؛ وله أن يبني مخططا  على أّن ما مّت تقدميه 
سنوّيا مبقاطع تعليمّية؛ تّتصف بالوجاهة البيداغوجية في سياق خصوصّية كّل 

قسم ووتيرة سير العملّية التعليمية التعلمية فيه.
وخالصة القول فاحلّرية البيداغوجية املسؤولة هي استقاللية املعّلم في تخطيط 

العملية التعليمّية التعّلمية وتنفيذها في إطار املناهج التعليمية املعتمدة.
ب. ما هي حدودها ومظاهرها في املمارسات التعليمّية؟

   تتمّثل حدود احلّرية البيداغوجية املسؤولة في اإلطار العام للمناهج الّرسمية 
في عدم املساس في ما يلي:

-  الغايات واألهداف املقّررة في مختلف السندات املؤّسسة للمناهج.
-  مالمح التخّرج، والكفاءات الشاملة، والكفاءات اخلتامية للمواد الدراسّية.
النموذج  إطار  في  بالكفاءات  )املقاربة  التدريس  في  املعتمدة  -  املقاربة 

البنائي االجتماعي(.
-  طرائق التدريس ملختلف األنشطة التعليمية.

-  موارد حتقيق الكفاءات )املوارد املعرفية، واملنهجية، والقيمية(
-  سيرورة الوضعيات التعليمّية املختلفة ضمن مفهوم املقطع التعّلمي.

-  احلجم الّزمني األسبوعي والّسنوي للمواد الدراسة املقّررة.
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   أما مظاهرها فتبرز في عّدة مستويات، ومنها:
يبني مخططا  أن  للمعّلم  فيمكن  للتعّلمات:  الّسنوي  املخطط  -  تصميم 
الوثائق  في  مقترح  هو  عّما  يختلف  التعليمية  املقاطع  من  بعدد  سنوّيا 
الكتب  في  موجود  هو  عّما  يختلف  أن  ميكن  أولى  باب  ومن  املرافقة، 

املدرسية.
املدة  التعلمية  املقاطع  جلميع  تكون  أن  فيمكن  التعلمية؛  املقاطع  -  مدة 
الزمنية نفسها - كما هو الشأن في مادة اللغة العربية- و ميكن املخالفة 

بني مدة املقاطع - كما هو موجود في التربية اإلسالمّية. 
الواحد؛ حيث ميكن زيادة أو إنقاص  -  عدد احلصص املخصصة للميدان 
عدد حصص ميدان ما - على سبيل املثال -  على حساب ميدان آخر 

وينتج عن ذلك تعديل املخطط األسبوعي لتناول امليادين.
-  عدد احلصص الالزمة لتقدمي الدرس الواحد، أو عرض الوضعية االنطالقية، 

أو حلها، أو تقدمي أنشطة اإلدماج والدعم في مختلف املواد الدراسية
-  عدد حصص املعاجلة البيداغوجية املقترحة في نهاية املقاطع التعلمية

والتقومي؛ حسب  املتابعة  في شبكات  املقترحة  املؤشرات  ومحتوى  -  عدد 
الوضعية التعلمية محل االشتغال البيداغوجي.

بدء  ميكن  حيث  الفلكي؛  باألسبوع  البيداغوجي  األسبوع  ارتباط  -  عدم 
رسمية  غيابات  بسبب  األسبوع،  من  يوم  أي  في  البيداغوجي  األسبوع 
جميع  تقدمي  بعد  البيداغوجي  األسبوع  وينتهي  للمعلم،  شخصية  أو 

احلصص املبرمجة فيه، دون احتساب األيام التي لم يعمل فيها.
-  التوظيف الواعي واملستقل ألنشطة كتاب املتعلم ودفتر األنشطة؛ وحرية 
وتناسب  املعلنة  الكفاءة  تخدم  عنها،  بديلة  أو  اقتراح وضعيات مكيفة 

خصوصية متعلمي القسم.
-  التوظيف الواعي واملستقل لنصوص الكتاب املدرسي 
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جـ. ما هي مبررات وجود احلرية البيداغوجية املسؤولة في املناهج اجلديدة؟
وإمكاناته، وتوظيفها في جو من  املعلم  لوجودها هو حترير طاقات  مبرر  أهم 
من  عليه  املفروضة  اإللزامات  عن  بعيدا  والبيداغوجي،  التربوي  واإلبداع  املرونة 

خالل تقييده وربطه بآليات ومناذج محددة.

د.   ما مدى وجاهتها وقدرتها على حتفيز املمارس امليداني على حتسني األداء 
التربوي وتطويره؟

واملشاريع  التربوية  األفكار  من  كغيرها   - املسؤولة  البيداغوجية  احلرية  حتتاج 
الطموحة - إلى بيئة تربوية مناسبة كي تؤدي الوظائف املرتبطة بها، ودون توفير 
شروط التبني واملمارسة املسؤولة فإننا سوف نزيد األمور غموضا، وندفع باملمارس 
اإلميان  فيه  تقتل  قد  والتي  الفاشلة؛  التجارب  من  ومزيدا  التخبط  إلى  امليداني 

بقدراته على التغيير اإليجابي الواعي.

15 - املراجع املعتمـ دة.

1   - منهاج الّتربية اإلسالمّية للّتعليم االبتدائي، ديسمبر 2016، نسخة معّدلة.

2   - الوثيقة املرافقة للمنهاج، وزارة الّتربية الوطنّية، أفريل 2016.

3   - املرجعية العاّمة للمناهج، اللجنة الوطنية للمناهج، 2009.

4   - الّدليل املنهجي إلعداد املناهج، اللجنة الوطنية للمناهج، 2012.

5   - القانون التوجيهي للّتربية الوطنّية رقم 08-04 مؤرخ في 23 /2008/01 

6   - الّنشرة الّرسمية للّتربية الوطنّية، 2015.

16 - مراجع مقرتحة لال�ستاذ لال�ستزادة يف معارف املاّدة وح�سن التن�سيط.

1   - املراجع الّسالفة الّذكر أعاله.

2   - القرآن الكرمي، برواية ورش عن نافع.

3   - تفسير ابن كثير، للحافظ ابن كثير.
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4   - تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، الشيخ عبد الرحمن السعدي.

5   - رياض الّصاحلني لإلمام الّنووي.

6   - منهاج املسلم، أبو بكر جابر اجلزائري.

7   - الرحيق املختوم، صفي الرحمن املباركفوري.

8   - فقه الّسيرة، للّدكتور سعيد رمضان البوطي.

9   - أصول التدريس التربية اإلسالمية محمد الزحيلي.

10   - كتابي في الّتربية اإلسالمّية )وزارة الّشؤون الّدينّية(.

11   - الّتقومي البيداغوجي: أشكاله ووسائله، لألستاذ محمد الّطاهر وعلي.

وتقدمي  روجيرس  اكزافيي  اجلزائرّية،  املدرسة  في  بالكفاءات  12   - املقاربة 
الّدكتور أبوبكر بن بوريد )وزير الّتربية الوطنّية سابقا(.

13   -  الكفاءات في املدرسة، برنارد ري.

14   - احلاجات النفسية للطفل، مصطفى أبو السعد.

15   - أقراص مضغوطة ملضامني  فعاليات ملتقيات تكوينية حول املناهج املعادة 
كتابتها.

16   - املكتبة اإللكترونية الشاملة.

الديوان الوطني للمطبوعات املدرسية




